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NOVA HEF-ESTRARO 

Ni selutas la novan HEF-Estraron kaj gratulas ties 

  

membrojn pro sia elektiŝĝo por tiu grava kaj respondec- 

plena posteno a 

Tli prenas sur sin taskon ja malfacila; sed, Ni, kiuj 

persona konas ilin, certas pri; tio, ke nia Federaĉia Ŝipo 

estas en kapablaj manoj, kiuj sukcese gvidos ĝin tra la 

maro de kontraŭstarej, kiu. oponas normalan disvolviĝon 

G EJ de nia Federacio. 

a Nia opinie, urĝas ĝidiatigo de la aperado de BOLETIN, 

kiu estas la ligilo inter la Estraro kaj la membroj. Tiu= 

rilate la nova Estraro jam promesas iom en sia Cirkulero 

n-ro l. Nur mankas plenumi la promenon, 

En tiu citita Cirkuleron n-ro l oni prave diras, ke 

la Federacio ne estas nur la Estraro, sed kune kun ĝi 

ankaŭ la tuta membraro, kies helpo estas nepre necesa por 

plena efektivigo de niaj celoj. Do, Ni esperas, ke la tuta 

Hispaba esnerantistaro pozitive respondos al tiu alvoko 

  

pri helpo. Ni avice, Ni jam ekde nun pretas kunlabori 

kun ĝi laŭ niaj ebloj. 

Kaj munsee«»e ek al la laboro! 

GIJON G.EJ.      



  

NOVA ESTRARO DE H.E.F. 
  

la 30 an de la pasinta Aprilo okazis en la Centra Sidejo de H.E.F., eksterordi- 

mara kunveno por elekti novan estraron.Prezentis Kandidatarojn la urboj; Alicante, Barce 

lona, Sabadell kaj Valladolid. 

Kontrolitaj ĉiuj validaj balotiloj, estis proklamitaj la Valladolidaj kandida — 

toj „ kies prezidanteco okupos la S-ino Maria Rafaela Urueĥa, Juristino kaj Profesorino 

de Internacia Juro en la Universitato de Valladolid. 

Sendubs ĉi tiu elekto estos tre profita por la Hisvana Esperanta Novado, do la 

Valladolidaj gesamideanoj estas tre aktivaj por disvastigi la Internacian Lingvon Espe~- 

ranton,Mi sendas alla nova estraro mian sinceran gratulon samtempe ke mian fervoran de- 

ziron por ke ŝi tute sukcesu. 

Sed aŭ diris al mi la Prezidantino, la estraro " bezonos la helpon de 1 tuta 

membraro de H.E.F." 

Tiu mia tre modesta ne mankos al ĝi, kaj esperas ke la gijonaj gesamideanoj — 

estos pretaj por fari same.Cu vere ke jes? 

IVO RENKONTIĜO DE LA NZUTRALA ESPIRANTO MOVADO 

De la 22 a/ 29 a de la venonta Julio okazos en Jaca ( Huesca ) la IV3 Renkon—- 

tiĝo de la Neŭtrala Esperanto Movado kies programo estas tre varia kaj interesasInaŭgu 

ro de kurso:de Esperanto por neesperantistoj instruistoj, Interkona Vespero, Solena - 

Malfermo, Koncertoj, Ĝeneralaj diskutoj, Aragona Formon Ekskursoj, kaj Prelegserio. 

Inter la eblaj prelegontoj, estas prestiĝaj esperantistoj, kiel Lapenna, Neer 

gaard, R£gulo Pĉrez, Pancer, Thierry, kaj Sancho Izquierdo. 

Mi bedaŭrinde ne povos aŭskulti ilin. 

INTERNACIAJ FLORAJ LUDOJ 

Post interrompo de 42 jaroj, “nove oni kunvokas la Barcelonaj Internaciaj Flo- 

raj ludoj en Esperanta Lingvo. 

ĉi tiuj ludoj, konsistas de la jenaj partoj: 

= Originala esperanta poezio ( maksimume ŜO,versoj ) 

- Tradukoj de aliaj poezioj ( sama nombro da versoj ) 

- Originala esperanta prozo.



= Traduko de aliaj prozoj. 

la unuaj ludoj okazis le 1.909“jaron en Barcelono, kun la ĉeesto de D-ro Zamen 

hof; la lastaj, la 1.936 an jaron en Manresa, 

Pliaj informoj: Gabriel Mora i Arana, strato Carrió n% 5, 4% Manresa, 

SPRITA SEKRETARIO 

Bela, tre bela la raporto de la sekretario de G,E.J., pri la ĝenerala kunveno 

de la grupo. 

li havas veran kreivan spiriton,Li estas sincere envienda.Sed la kunvenoj de - 

G.E,J., ĉu ne estas iomete pli seriozaj ol li respegulas en sia bela verkaĵo?Mi ne du- 

bas tion, pro tio ke mi ĉiam pensis ke la esperantoj kunvenoj ne estas simplaj ŝerca - 

ĵoj.Ni ne devas permesi tiujn aferojn.Fari tion estus laŭ mia modesta opinio, disvasti 

gi la krizon de la Esperanta Movado. 

ĈU OKAZOS LA NUNA JARO LA HISPANA ESPERANTO KONGRESO ? 

De la 1.951 a jaro kiam okazis la 12 a Hispana Kongreso de Esperanto, ĝi oka- 

zis ĉiujare seninterrompo kun relativa sukceso.Tamen kiam mi skribas ĉi tiujn liniojn, 

ankoraŭ oni.ne scias ion pri ĝia ebla efektiviĝo.Kia1? Ĉu la membraro de H.E.F, ne ha 

vas rajton esti informitaj ? 

KION DIRAS LA FEMINISTINOJ ? 

S-ro SaMuGa skribas en la dua numero de " HELECO ": 

"al la virinoj „..... por ke ili povos esti uzataj......" 

Sendube tiu penso estas vira. 

Diri UZATAJ signifas laŭ mia opinio, ka la virinoj ankoraŭ estas objekto de la 

viroj. 

Al mi tre plaĉus koni la opiniojn de la feministoj kaj ĝenerale de la virinoj. 

Kion diras ekzemple kuiristino Pilar kaj muzikistino Neĝulino? 

INSTRUISTO



RE Ta aO KUN L AE TO 

Oni surmetas al fajro en granda poto kun taso da akvo 

kaj duona kulereto da salo, kanon da cinamo kaj ŝelon da 

Kiam la akvo bolas oni aldonu tason da rizo. 

Poste, oni lasas boli iom da tempo kaj aldonas al ĝi, 

la lakton, lasante kuiri malrapide kaj ofte kirli ŝin.Ki- 

am la rizo restu seka, oni aldonu la lakton ĝis la rizo — 

estos molas oni aldonu ses aŭ sep kuleroj da sukero, kaj 

denove kirlu kaj lasu kuiri iomete.Ankaŭ oni povas aldoni 5 

pokalon da anizo. 

Poste, oni surmetas la rizon en grandan pladon, deme- 

tante la cinamon kaj citronon. 

Oni disĵetas sukeron sur ŝin, kaj per ruĝvarmigita — 

fero oni bruletigas la sukeron. 

Oni devas manĝi ĝin malvarma. 

Kuiristino: Pilar  
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: Okaze de la XXII Olimoikaj luloj en Sovetunio dum Julio 1.930, ĉi tiu lando eldonis 

serio da 3 poŝtmarkoj kaj unu folieto. 

la unua el tiuj poŝtmarkoj, sinbolas la donacon de la olimpika torĉo de Montrealo al 

  

4 Moskvo. 

La poŝtmurko montras du brakojn, unu kiu donas kaj alia kiu prenas 

la torĉon, kaj la du olimpikaj simboloj; maldekstren, tiun de - 

1.916, kaj dekstren, tiun de 1.980. 

Ĝiaj koloroj estas pala blua kun nigraj ciferoj kaj simboloj. 

Sub la brakoj ekzistas blanka rubando kun ruĝaj literoj. 

Ĝia prezo estas 4 kopekoj, plus du kopekoj kiel krompago por la 

elspezoj de l= Ludoj. 

La dua poŝtmarko montras la simbolon de Olimpikaj Ludoj 1.980, kiu 

estas linio de horizonto en Moskvo super la kvin olimpikaj ringe- 

goj kun rubando kiu trairas fina 

Ĉia prezo estas 10 kopekoj, plus 5 kopekoj kiel krompago, kaj ba~ 

za koloro estas ruĝa kui nigraj ciferoj kaj blua rubando kun blan- 

kaj literoj. 

la desegno de la tria poŜtmarko estas sams kiel la dua. 

Ĝia prezo, estas 16 kopekoj, plus $ kopekoj kiel “krompa- 

go, kaj baza koloro estas verda olivo kun nigraj ciferoj 

kaj frambkolora rubando kun blankaj literoj. 

la formato de ambaŭ tri poŝtmarkoj estas 30 x 42 mm. 

Fine, la folieto montras la Kremlinon. 

Ĉia prezo estes 60 kopekoj, plus 30 kopekoj kiel kron- 

pago kaj ruĝkolora kun blanka bildo, nigraj ciferoj, — 

kaj ora simbolo kaj literoj: 

WNOCKBA OPTAHMWZATOP VWIP XXII 

ONVNOMAANDI. 

Ĝia formato estas 62 x 85 mn. 

  $8$9$833338338832332839883£



  

En geedzeco okazas kiel en diplomatio: venkas nur ruzuloj. 

~-~ooDoo--~- 

Virinon oni devas prizorgi kiel junan ĉevalon ~ streĉi knndukiloj kaj 

hridojn - ferbridojn, tiuj estas la plej bonaj por virino.Sen tio, virino ne 

konas sian valorecon, ne kredas ke edzo bone pensas pri ŝi, ne kredas ankaŭ 

tion, ke «dzo amas ŝin. 

=--ooloo--- 

Virino ne havas karakteron, sed nur naturon.Karakteron oni povas eduki, 

sed naturon ne. 

~--€pP£€0€000--- 

Neniu viro kapablas admiradi dum tuta vivo. 

~--€ooDoo--- 

Aforismoj de la granda estona verkisto A.H.TAMMSAARE. Tradukis VENDA LIV. 

DO    SO8CECBOBOSOBOBOLO oscoececeŭsce 

  

floroj ( sekalflo- 

  veososoaosonoeovoe  
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Pera namanennma 
EN LA STACIDOMO 
  

= Sinjoro, kiom da mono kostas hileton por persono ĝis Madrido? 

~ Bileton por persono ĝis Madrido kostas 567 pesetojn. 

~ Kaj, kiom da monoj kostas tiileton por hundo? 

~ I25 pesetojn. 

~ Tiam, donu al mi bileton por hundo. 

0000000000000 

EN LA LERNEJO 

Instruisto; - Petro, ĉu vi scias kiu estas Dio? 

Petro: - Jes, sinjoro instruisto, Dio estas mia petro, 

Instruisto: — Petro, vi eraras. 

Petro: — Ne, sinjoro instiruisto, mi pravas. 

Instruisto: Kial? 

Petro: - Car, kiam mia patrino enlitiĝas, ĉiam ŝi diras: Kun Dio mi enlitiĝas 
kaj kun Dio mi ellitiĝas...,.“ 

noovoVOVoooDO
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Supo de literoj 
Tiu 01 kvadrato plena da lite- 

roj enhavas ses nomojn de mal- 

sanojn.Serĝu ilin! 

Por tio vi povas legi horizon=- 

tale, vertikale kaj eĉ diagona 

la, en ambau direktoj sed ne = 

transsaltu literojn. 

  

    

Moro; dekavatiro 

PRE | KAJ RA | VAS NI XA 
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TON | FES |CIS [TROM] NE | vo | o                   

Komanoante ner la silabo KU ( nigreta ), 

kaj laŭ la kavalira movo en la fakludo , 

trovu hispanan proverbon. 

  

  

SOLVOJ AL LA ANTAŬAJ ENIGMOJ 

0 K¡S|rfojejr 

1 DJA 

El 

HD 

  

Movoj de Kavaliro: Diru al mi kun kiu vi 
iras, kaj mi diros al vi kiu vi estas. 

emo   
Helpe de la sekvantaj difinoj, trovu ses vortojn el tri duli. e 

abele jo teroj silaboj, tiamanierw ke ĉiu vorto komenciĝu pro le cir- 
klo en kiu satas la sago kaj sekvonta movado de montriloj Je 
horloĝo. ' 

  
I) 

2) 

3) 

4) 

5) 

DIFINOJ 

Ĉiu manĝebla ĝardena( escepte de sukaj fruktoj kaj de 
spicaj herboj ) ekz. brasiko, karoto, pizo, k.t.p. 

Ano de neligia ordino aŭ kongregacio, submetita al - 
specialaj reguloj, 

Meblo, atinganta la alton de la brusto kaj komsistan- 

ta el framo kaj tirkestoj metitaj unu super alia, por 

konservi tolaĵon, galanteriojn, k.t.p. 

Iu ajn ventrdoloro. 

Fandiŝo, likviĝo de neĝo aŭ glacio.


